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जादईु काका   

एकदा अल्राउद्दिन नालाचा एक आऱळी भुरगा 
शोता.त्माच ेलडीर एकटे कुटुुंफ वाुंबाऱामच.े ते चचुंतेने 
भेरे. त्माभुऱे अल्राउद्दिनची आई खऩू दुुःखी झारी.  



एक द्ददलव अल्राउद्दिन नेशभीवायखी काशीतयी 
गडफड कयत शोता तेव्शा एक भाणूव त्माच्माजलऱ 
आरा, 

“अल्राउद्दिन“ तो म्शणारा. “भी तुझा काका   

अफानज़य आशे. तुझ ेलडीर म्शणजे खऩू लऴाांऩूली 
शयलरेरा भाझा बाऊ शोता.” 

 भरा भाद्दशत नाशी 
की भरा एक काका 

शोते त!े 

 भी खऩू 
लऴाांऩावून घयाऩावून 

दयू याशत आशे. 

त्मा वुंध्माकाऱी काकाने स्लतुःच 
अल्राउद्दिनच्मा घयी जेलण्माच ेआभुंत्रण घेतरे. 

जेव्शा त्मारा कऱरुं की अल्राउद्दिन 
जलऱ कोणतीशी नोकयी नाशी तेव्शा त्माने 
अल्राउद्दिन वाठी एक दकुान खयेदी केरे. 

 त्माभुऱे अल्राउद्दिन आणण त्माची आई 
खऩू खळु झारी.ऩण त्माुंना मा गोष्टीचा 
अुंदाज नव्शता की लास्तलात अफानज़य एक 
दषु्ट जादगुाय शोता.  



 दवुऱ्मा द्ददलळी, 
अफानज़य, अल्राउद्दिनच े
ळशयातून फाशेय फपयामरा 
गेरा.  

“फघ आऩण आता ऩोशचरो,” ळलेटी काका 
म्शणारे, त्माुंनी आग ऩेटलरी आणण त्मालय कवरी 
तयी ऩालडय पुुं करी, आणण एक वलचचत्र अवा भुंत्र 
म्शटरा.  

त्मारा गलतात दगडाुंनी केरेरा एक जाऱीचा 
दयलाजा द्ददवरा. अल्राउद्दिन तो फघून शैयाण 
झारा.त्माच ेकाका जाद ूकरू ळकत शोते. 

“मा दगडाखारी अनेक खजाने रऩरेरे 
आशेत,ऩण त्मातरा भरा एकच शला आशे,”  

अफानज़य  म्शणारा, “जया ततथनू द्ददला घेलून मे.” 

ऩण काका …. 

ऩण-बफण काशी नाशी. 



 काका म्शणारे, “शी अुंगठी 
तुझ्माजलऱ ठेल,ती तुझी यषा 
कयेर,” ते अल्राउद्दिनरा खारी 
ढकरत म्शणारे. अल्राउद्दिन 
वोन्माने बयरेल्मा चाय 
खोल्माभधनू चारत एका पऱाुंनी 
रगडरेल्मा फागेत मेलून 
ऩोशचरा.ततथरी पऱुं काचचे्मा 
तुकडमाुंवायखे चभकत शोते.  

अल्राउद्दिनने द्ददला ळोधरा आणण 
आऩल्मा णखवमात ठेलरा. भग त्माने काशी 
वुुंदय पऱुं उचररी.  

“भरा द्ददला रगेच दे,” प्रलेळ दायातून  

अफानज़य ओयडरा. 

अल्राउद्दिनने द्ददला ळोधामरा  

खऩू लेऱ घेतरा शोता.  
म्शणून अफानज़य लाटरुं की  

अल्राउद्दिन त्मारा धोका  

तय देणाय नाशी.  

तुझ्माजलऱ द्ददला 
ठेलण्माची तुरा द्दशुंभत 

कळी झारी? 

अल्राउद्दिन उत्तय देणाय तेलढ्मात जोयात 
आलाज झारा आणण वगऱीकड ेअुंधाय ऩवयरा. 



दोन जीन   

अल्राउद्दिन आता पवरा शोता. ततथुं थुंड शोतुं, 
अुंधाय आणण खऩू बीतीदामक लातालयण शोतुं. 
अल्राउद्दिनने आऩरे शात गयभ कयण्मवाठी ते 
एकभेकाुंलय घावरे.. 

अचानक, एक याषवायखा भाणूव वभोय मेलून 
उबा याद्दशरा. 

“भी अुंगठी भधरा श्जन आशे” तो म्शणारा, 
“शुकुभ द्मा, भी आऩल्मा वाठी काम करू ळकतो.” 

व्ला!! 

“भरा इथनू रगेच फाशेय काढ!” अल्राउद्दिन 
ओयडरा.डोळ्माच ेऩाते न रलते तोच अल्राउद्दिनने 
स्लतुःरा त्माच्मा घयाच्मा फाशेय झोऩरेरुं ऩाद्दशरुं. 



 तो आऩल्मा आईरा 
वगऱुं काशी वाुंगामरा घयात 
ऩऱारा. 

"अफानज़य  भाझ ेकाका 
नाशीत. त्माुंनी जादटूोणा करून 
भरा भायण्माचा प्रमत्न केरा.” 
तो यडत म्शणारा. 

“वोड त,े खोट्मानाट्मा गोष्टी फनलून वाुंगणुं 
फुंद कय,” आई म्शणारी. “ठीक आशे, तुरा काम 
खामचुं आशे? भी काशी ऩदाथथ वलकत घेण्मावाठी तो 
जुना द्ददला वलकणाय आशे.” 
 

 भग आई तो द्ददला घावून चभकालू 
रागरी.ऩण तेव्शाच त्मातून एक वलळारकाम 
भाणूव तयुंगत फाशेय आरा.  

 भी जादचूा द्ददला 
आशे. तुभच्मा इच्छा  

आता भाझ्मावाठी आसा 
अवतीर. 

“तुभच्माजलऱ काशी खामरा आशे का?” 
अल्राउद्दिनने वलचायरे, “भी बुकेने भयत आशे” 
डोळ्माचुं ऩातुं रलत नाशी तोच दोन ताटात 
ळाशी बोजन त्माुंच्मा वभोय शजय झारुं. 



 जेलण आणण दारू दोन आठलड ेचाररी. 
जेव्शा ते वुंऩरुं, तेव्शा अल्राउद्दिनने चाुंदीची ताटुं 
वलकून टाकरी. 

 भी जास्त 
फकुं भत देईन. 

 नाशी भाझी फकुं भत 
जास्त आशे. 

 आता अल्राउद्दिनच ेजीलन वोप्ऩे झारे, 
जेव्शा अल्राउद्दिन फकुं ला त्माच्मा आईरा 
जेलण शले अवे, तेव्शा ते द्ददला घावून श्जन 
कडून जेलण भागलत अवत.  

एक द्ददलव, अल्राउद्दिन चाुंदीची ताटुं 
वलकण्मावाठी फाजायात गेरा. तेव्शा त्माने काशी 
चकाकणाये दाचगने फतघतरे.  

“शे तय गुशेतल्मा काचचे्मा पऱाुंवाखेच 
आशेत,” तो आवचमाथने म्शणारा. 

अच्छा, म्शणजे ते 
काचचे ेनव्शते तय!  

 भग तो वयऱ धालत धालत घयी 
आरा. जे दाचगने त्माने गुशेतून आणरे 
शोते ते त्माने रऩलून ठेलरे.  
 



वुल्तानची भुरगी   

एक द्ददलव वकाऱी वकाऱी वुरतानाचा आदेळ 
आरा. 

"याजकुभायी फद्र-अर-फुदयु आज वालथजतनक 

स्नाणावाठी जाईर. म्शणून वगळ्मा नागरयकाुंनी 
आऩआऩल्मा घयातच याशाले.” 

अल्राउद्दिनरा आवचमथ लाटरुं,की 
इतक्मा छोट्मा गोष्टीच ेबाुंडलर का केरे 
जात आशे. अल्राउद्दिन स्नानघयात जालून 
रऩरा,म्शणजे तो याजकुभायीरा ऩाशी ळकेर. 
 

जेव्शा  याजकुभायीन े आऩरा  घूुंघट  फाजूरा 
केरा तेव्शा अल्राउद्दिन जलऱजलऱ फेळुद्धच 
झारा. माआधी त्माने पक्त एकाच भद्दशरेचा 
चशेया ऩद्दशरा शोता - आऩल्मा आईचा.  

याजकुभायी खऩू-खऩू वुुंदय शोती.  



 भग डोळ्मात चभक आणण चशेऱ्मालय श्स्भत 
घेलूनच अल्राउद्दिन घयी ऩयत आरा. 

“काम झारुं?” आईने उत्वुकतेने वलचायरुं.. 

“भी वुरतानच्मा भुरीच्मा प्रेभात ऩडरो,” तो 
म्शणारा. 

 भरा ततच्माळी 
रग्न कयामचुं 

आशे. 

 आई शवरी, ऩण अल्राउद्दिन भात्र खऩू गुंबीय 
शोता. 

“जय भी फद्रळी रग्न केरुं नाशी तय भी भरून 
जाईन,” तो म्शणारा. 

 त्माने आईरा भस्का रालरा की ततने 
वुरतानाकड ेजालून त्माुंच्मा रग्नाच ेफोराले. 

“वुरतानारा बेट देण्मावाठी शे दाचगने घेलून 
जा,” तो म्शणारा.  

"वुरतान कधीशी मा रग्नावाठी तमाय शोणाय 
नाशी!” आई यडत म्शणारी. ऩण आईरा आऩल्मा 
भुराची खऩू काऱजी लाटत शोती. म्शणून ततने 
त्माने जे वाुंचगतरे ते केरे. 



वुरतान एक बव्म भशारात याशत शोता. 
ऩद्दशल्माुंदा तय वुरतानाने अल्राउद्दिनच्मा 
आईकड ेफतघतरुं वुद्धा नाशी.ऩण जेव्शा ती 
ऩयत ऩयत भशारात गेरी. तेव्शा ळलेटी 
वुरतान ततच्माळी फोररा.  

 तू भाझ्मा भशारात 
ऩयत ऩयत का मेते? 

 आईने वुरतानारा वाुंचगतरे की ततचा भुरगा 
याजकुभायी फद्रलय खऩू प्रेभ कयतो. 

“तवुं ऩाद्दशरुं तय आम्शी तुभच्मा मोग्मतेच े
नाशी,” आई म्शणारी. “ऩण शी छोटीळी बेट आणरी 
आशे ततचा जरूय स्लीकाय कयाला.” 

 भी इतके वुुंदय 
दाचगने मा आधी 

कधीच ऩाद्दशरे नाशी. 

“शो, ... फद्ररा एक ऩती नक्कीच शला आशे...” 
वुरताना म्शणारा.  

“ऩण तुम्शी तय म्शटरे शोते की भाझा भुरगा 
याजकुभायीळी रग्न करू ळकतो.” वुरतानाजलऱ उबा 
अवरेरा एक लाळ्कुटा भाणूव म्शणारा.  



 ती व्मक्ती म्शणजे एक ळश्क्तळारी वुबेदाय आणण 
लजीय शोता. त्माने वुरतानाच्मा कानात काशीतयी 
कुजफुज केरी.भग वुरतानाने अल्राउद्दिनच्मा आईकड े
फतघतरे. “तुभचा भुरगा भाझ्मा भुरीळी तीन भद्दशन्मा 
नुंतय रग्न करू ळकतो,” तो म्शणारा. 

 भी याजकुभायीळी  

रग्न कयणाय आशे.  

ऩण भाझा त्मा 
लश्जयालय बफरकुर 
वलवलाव नाशी.  

 चुकीचा नलया  

दोन भद्दशन्मानुंतय अल्राउद्दिनची आई 
ळशयात गेरी, ळशयात प्रत्मेकजण ळाशी 
रग्नाफिर फोरत शोते.  

"याजकुभायी, आज लज़ीयच्मा भुराफयोफय 
रग्न कयणाय आशे.” एक भाणूव ओयडत 
वाुंगत शोता. 



 लाईट फातभी वाुंगण्मावाठी अल्राउद्दिनची 
आई घयी गेरी.अल्राउद्दिन खऩू लैतागरा शोता, 
ळलेटी द्ददव्मात रऩरेल्मा श्जनची आठलण 
आरी. 

 अल्राउद्दिनने श्जनरा वाुंचगतरे की त्माने 
नव्मा  दाुंऩत्मारा जाऊन यात्री द्माला. 

लश्जयाच्मा भुरारा थुंडीत 
फाशेय ठेलाले आणण 

याजकुभायी फद्ररा भाझ्माकड े
घेलून मेणे.. 

 अध्माथ यात्री श्जन याजकुभायी फद्ररा  
अल्राउद्दिनच्मा घयी घेलून आरा आणण त्माने 
लश्जयाच्मा भुरारा अुंधायात ठ्डीत यस्त्मालय 
वोडून द्ददरे. 

भदत! 

भी तुरा काशीशी 
कयणाय नाशी. 

“तू भाझ्माजलऱ वुयक्षषत आशे,” अल्राउद्दिन शऱूलाय म्शणारा.  



 वकाऱ शोण्माच्मा आधीच श्जनने याजकुभायी 
फद्र आणण लश्जयाचा भुरारा त्माच्मा खोरीत 
वोडरुं.. 

“काशी गडफड आशे का?” फद्रच्मा आई-
लडडराुंनी नावत्माच्मा लेऱी वलचायरुं.  

 तुम्शी ठीक  

द्ददवत नाशी. 

याजकुभायी फद्र गप्ऩ फवरी. त्मा वुंध्माकाऱी 
लश्जयाच्मा भुराने ळाुंत झोऩेवाठी प्राथथना 
केरी,ऩण अध्माथ यात्री श्जन ऩयत आरा.... 

 यस्त्मालय अजून एक यात्र थुंडीत 
काढल्मानुंतय लश्जयाचा भुरगा अजून त्राव 
वशन करू ळकरा नाशी. 

“भाप कया वुरतान,त्माने वुरतानारा 
म्शटरे, “तुभची भुरगी खऩू वुुंदय आशे ऩण 
मा बमुंकय स्लप्नाळी भी जास्त काऱ 
वाभना करू ळकत नाशी.”  

"ठीक आशे, कदाचचत शे रग्न 
व्शामराच नको शोते,” वुरतान म्शणारा 
आणण भग त्माुंनी ते रग्न यि केरे.  



अल्राउद्दिनचे रग्न झारे 

काशी काऱानुंतय अल्राउद्दिनची आई 
वुरतानारा बेटामरा ऩयत गेरी. 

“तुझ्मा भुरारा अजून दाचगने 
ऩाठलामरा वाुंग,” वुरतान म्शणारा. 

“भरा चाऱीव ताटुं दाचगने शले आशेत,” 
वुरतान म्शणारा. “ती ताटुं येळभी कऩड ेघातरेरे 
८० वेलक भाझ्मा भशारात घेलून मेतीर. तेव्शाच 
अल्राउद्दिन फद्रळी रग्न करू ळकेर.” 

 श्जनने मा वगळ्मा गोष्टीची वशजतेने 
तमायी केरी. एका तावातच एक भोठी मभयलणूक 
भशाराकड ेतनघारी. 



 ते वगऱुं फघून वुरतानाचा आऩल्मा डोळ्मालय 
वलवलाव फवरा नाशी. 

“तुझ्मा भुरारा वाुंग की तो रगेचच भाझ्मा 
भुरीळी रग्न करू ळकतो,” वुरतान अल्राउद्दिन 
च्मा आईरा म्शणारा.  

 ऩण रग्नाच्मा आधी अल्राउद्दिन फद्र वाठी 
एक वुुंदय घय फाुंध ूइश्च्छत शोता. त्माने श्जनरा 
आऩल्मा स्लप्नातल्मा भशाराच ेलणथन केरे आणण 
श्जनने यात्रीतून तवे घय फाुंधरे.. 

... वुंगभयलय च्मा 
पयवमा, दायारा 

दाचगने.... 



 भग अल्राउद्दिन एकदभ बायी कऩड े
घारून वुरतानाच्मा भशारात गेरा. रग्नाचा 
द्ददलव वुंगीत आणण नतृ्माने वुरु झारा.भग 
बोजनाची ऩुंगत आणण आततऴफाजीने तो 
द्ददलव वुंऩरा.  

 त्मा वुंध्माकाऱी फद्र आऩल्मा नव्मा घयी 
आरी.ती खऩू खळु शोती. अल्राउद्दिन एक 
वुुंदय भाणूव शोता आणण त्माचा भशार 
वगळ्मात चाुंगरा शोता. 



अफानज़य ऩयत आरा 

 लाऱलुंटात खऩू दयू अफानजयरा अल्राउद्दिनच्मा 
चाुंगल्मा नमळफाची फातभी ऩोशचरी.  

“तो नक्कीच जादचुा द्ददला घेलून ऩऱारा अवेर,” 
अफानज़य  यागाने म्शणारा. 

अफानज़य जादचूा द्ददला मभऱलण्मावाठी 
अल्राउद्दिनच्मा ळशयात गेरा.  

फद्रने आऩल्मा भशारातून पेयीलाल्माचा 
आलाज ऐकरा.  

“भरा तो फया लाटतो आशे,” फद्रने वलचाय 
केरा.ततरा पेयीलाल्मारा देण्मावाठी एक जुना द्ददला 
मभऱारा.  
 

“ जुने द्ददले द्मा, 
नले द्ददले घ्मा” तो 

ओयडरा. 



 द्ददला घेतल्मानुंतय अफानज़य एका  

ळाुंत कोऩऱ्मात गेरा आणण त्माने द्ददला 
घावरा. “भी आऩल्मावाठी काम करू 
ळकतो,” श्जनने वलचायरे. 

“भरा, भशारारा आणण 
याजकुभायीरा रगेच 
लाऱलुंटात घेलून चर,” 
अफानज़य  म्शणारा. 

 दवुऱ्मा द्ददलळी जेव्शा वुरतानाने आऩल्मा 
णखडकीतून फाशेय फतघतरे तेव्शा जलऱजलऱ 
फेळुद्धच ऩडरा. 

“ भाझ्मा भुरीचा भशार गामफ झारा,” तो 
म्शणारा. 

 त्मारा लाटरे की अल्राउद्दिनने त्मारा धोका 
द्ददरा आशे. भग वुरतानाने काशी वैतनकाुंना 
अल्राउद्दिनरा अटक कयामरा ऩाठलरुं. 



जेव्शा अल्राउद्दिन मळकायीशुुं ऩयत 
आरा.त्मारा एक वैतनकाुंची तुकडी 
द्ददवरी.त्माचा भशार गामफ झारा शोता. तो 
ऩण वुरतानावायखाच शैयान झारा शोता.  

“चचुंता करू नका, भी तुभच्मा भुरीरा 
ळोधल्मामळलाम ळाुंत फवणाय नाशी.” त्माने 
वुरतानारा लचन द्ददरुं.. 

 रलकय कय नाशी 
तय भी तुरा पाळी 

देईन. 

अल्राउद्दिनने तनयाळते आऩरे दोन्शी शात 
एकभेकाुंलय घावरे, आणण तेव्शाच अुंगठीतून एक 
श्जन प्रकट झारा.  

“भी फद्ररा तुभच्माकड ेघेलून मेलू ळकत 
नाशी,” श्जन म्शणारा,” ऩण तुम्शाुंरा फद्रजलऱ 
घेलून जाऊ ळकतो.” 

"ओश! भी तय 
तुझ्माफाफत वलवरूनच 
गेरो शोतो.” 
अल्राउद्दिन म्शणारा. 
“कृऩमा भरा भदत 
कय.” 



 काशी लेऱानुंतय अल्राउद्दिन फद्रच्मा 
णखडकीखारी उबा शोता. 

एका  दषु्ट भाणवाने 
भाझा छऱ केरा आशे.  

"चचुंता करू नको!” अल्राउद्दिन म्शणारा. “भी 
एक मोजना फनलरी आशे. आज यात्री तू त्मा दषु्टा 
फयोफय जेलण कयामरा याजी शो. भी तुरा थोडुंवुं 
वलऴ देतो ते तू त्माच्मा दारूत मभवऱून टाक. 

अफानज़य, फद्रच ेतनयीषण कयण्मात भग्न 
शोता. त्माने दारूत वलऴ मभवऱताुंना ऩाद्दशरुं 
नाशी. एक घोट प्मामरा नुंतय तो जमभनीलय 
भरून ऩडरा.  

 

भग अल्राउद्दिनने 
भशारातून आऩरा द्ददला  
ळोधनू काढरा. 
थोडमालेऱानुंतय 
अल्राउद्दिन आणण फद्र 
आऩल्मा घयी शोते. 



दषु्ट बाऊ  

 ऩण ते अजूनशी वुयक्षषत नव्शते. अफानज़यचा 
एक दषु्ट बाऊ शोता आणण त्मारा  त्माुंचा फदरा 
घ्मामचा शोता.  

बालाने एका  ऩवलत्र भद्दशरेचा  पाततभेच ेकऩड े
घातरे. तो अल्राउद्दिनच्मा भशारा फाशेय उबा याशून 
रोकाुंच ेआजाय फये कयण्माच ेनाटक करू रागरा. 
  

पाततभारा फघून  फद्र खऩू  उत्वाद्दशत  झारी 
आणण ततने ततरा आत फोरालरे. 

“फकती वुुंदय शॉर आशे,” नकरी पाततभा 
म्शणारी. “ऩण जय तुम्शी दैली ऩषाच ेअुंड ेरालरे 
तय अजून वुुंदय द्ददवेर.” 



यॉक एक वलळार ऩषी आशे, जो वलळार वपेद अुंडुं 
देतो.  फद्ररा पाततभाची वूचना ऩटरी आणण ततने 
त्माफाफत अल्राउद्दिनरा वलचायरुं. 

"ठीक आशे," अल्राउद्दिन म्शणारा, आणण त्माने 
द्ददव्मातरा श्जनरा फोरालरुं. 

भाझ्मावाठी एक 

यॉकच ेअुंडुं घेलून 
मे. 

 

काम?! 

‘‘त्माच्मा मळलाम काशीच नाशी!” श्जन यडत 
म्शणारा. “जय तुम्शाुंरा यॉकच ेअुंड शले अवेर 
तय तुम्शाुंरा भरा भायालुं रागेर.” 

“ऩण भरा भाद्दशत आशे की शा तुभचा वलचाय 
नाशी,”श्जन ऩुढे म्शणारा. “पाततभा, लेऴ फदरून आरी 
आशे.खया तय तो अफानज़चा बाऊ आशे. त्मारा 
तुम्शाुंरा भायामचुं आशे.” 

अल्राउद्दिन शैयान झारा.आता त्मारा रलकयच 
काशीतयी कयणुं बाग शोतुं. 

अये, भाझ्मा डोकुं  
खऩू दखुते आशे. 

अल्राउद्दिनने  

पाततभेरा आऩरी डोकुं दखुी 
फयी कयामरा वाुंचगतरी. 
जवा अफानज़यचा दषु्ट बाऊ 
अल्राउद्दिनच्मा जलऱ 
आरा.अल्राउद्दिनने  

त्मारा आऩल्मा खुंश्जयाने 
भारून टाकरे.  



 आता अल्राउद्दिनरा आणण फद्ररा त्राव 
देणाया कोणी लाचरुं नव्शतुं. आता अल्राउद्दिन 
आणण फद्र वुयक्षषत शोते. 

काराुंतयाने अल्राउद्दिन वुरतान झारा आणण त्माची 
आई आजी झारी. त्माच्माजलऱ ते वलथ शोते ज्माची त्मारा 
इच्छा शोती. म्शणून त्माने जादचूा द्ददला आणण अुंगठी एका 
कप्प्मात ठेलून द्ददरे. ऩण कोणारा भाद्दशत अजूनशी त्मात 
श्जन अवेर.  

समाप्त 


